
 

  
 
  
 

Sporta-federatie vzw 
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 
T. +32 3 286 58 60  - F. +32 3 286 58 09 
E. federatie@sporta.be - W. www.sporta.be/federatie 

 
 

 
 
Bestuursorgaan Sporta-groep 20200616 
 
 

 Aanwezig: 
Omwille van de coronamaatregelen wordt de meeting deels online gehouden. 
-ter plekke in Sporta Spot Kempen: Toon Claes, Tom Claes, Laurent Brabant, Thomas Caers. 
-via Skype: Karel Van Eetvelt, Koen Algoed, Nicole Bossaerts, Jan Korthoudt, Peter Claeys, Bart 
Vanreusel. 
-namens directie: Jo Schreurs, Veerle Van Gulck, Koen Janssens, Hans Verbruggen. 

 Verontschuldigd: Lut Wille, Ivo Peeters. 
 
Agenda 
 
 -Goedkeuring verslag 
 -Boordtabellen in coronatijden 
 -Jaaractieplan 
 -Begroting ifv corona 
 -Beleidsplan 21-24 
 -Mon Ventoux en KOTK 
 -Code Goed Bestuur 
 -Varia 
 
 

1. Vorig verslag 
 
Wordt unaniem goedgekeurd. 

 
 

2. Boordtabellen - Corona-impact 
 
A. Mon Ventoux 

-Editie 2020 is geannuleerd.  
-Op dat moment waren er ongeveer 1100 individuen en 600 bedrijfsmedewerkers 
ingeschreven. Van hen koos 70% om hun inschrijving over te hevelen naar 2021. 
30% opteerde voor een annulering en terugbetaling van de helft van het 
inschrijvingsgeld.  
-Wegens de vroegtijdige stopzetting bleven de kosten beperkt, waardoor  de 
financiële impact gering is. 
-De inkomsten van de deelnemers die hun inschrijving overhevelen naar editie 
2021 zijn niet in cijfers van 2020 ingecalculeerd. 

 
B. Sportkampen 

-Beide weken in de paasvakantie en het volledige buitenlands aanbod zijn 
geannuleerd,   
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-Om de zomerkampen coronaproof te maken worden de organisatoren 
onderworpen aan officiële maatregelen, waaronder opsplitsing in bubbels van 
maximum 50 personen. Hierdoor wordt de totale capaciteit noodgedwongen 
verlaagd. Het Sporta-team is momenteel koortsachtig aan het puzzelen om de 
schade te beperken. We mikken op een inkrimping van de capaciteit met 15%. 
-Het massa-event ‘Never Ending Summer’ in september (telkens goed voor 1000 
deelnemers) wordt geschrapt, wat een kostenbesparing van 15.000€ inhoudt. 

 
C. Clubs 

-Alle competities werden vanaf midden maart vroegtijdig stopgezet.  
-Het aantal aangesloten leden blijft tijdens de coronaperiode nagenoeg stabiel. De 
instroom van nieuwe clubs is echter stilgevallen.  
 

D. Personeelsimpact 
-Binnen de kernwerkingen Sporta-federatie en Mon Ventoux werden verscheidene 
personeelsleden gedeeltelijk -afhankelijk van de werkload- technisch werkloos 
gesteld.   

 
E. Steunmaatregelen overheid 

-Voorlopig heeft Sporta-federatie geen hinderpremie of tegemoetkoming uit het 
noodfonds ontvangen. 

 
F. Conclusie 

De vergadering feliciteert de directie en het managementteam voor de wijze 
waarop het de coronacrisis heeft aangepakt. 

 
 

3. Jaaractieplan 
 
Door de coronacrisis is het actieplan grondig door elkaar geschud. Alle competities, 
massa-events en tornooien zijn vroegtijdig geannuleerd. De werking rond 
clubondersteuning, zomerkampen, sociale projecten en ZekerSportenplatform wordt 
voortgezet. Ook de communicatie blijft op volle toeren draaien. 
Visienota’s naar de toekomst blijven overeind. Het Bestuursorgaan vraagt het 
Management en hun teams kort op de bal te blijven spelen en de nodige flexibiliteit 
aan de dag te leggen en innovatieve formules te lanceren.  

 
 

4. Begroting ifv corona 
 
De aangepaste financiële cijfers worden gepresenteerd en zonder opmerkingen 
goedgekeurd.  
Het Bestuursorgaan vraagt om kort op de bal te spelen en een maandelijkse update op 
te maken. 
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5. Beleidsplan Sporta-federatie 
 
Het planningsteam is volop bezig met de aanmaak van het beleidsplan 2021-‘24, dat 
tegen 1 september dient te worden ingediend. Hierbij wordt het voorgeschreven 
proces, dat via 7 fases verloopt- gevolgd.  
 
De fase van de ‘gegevensverzameling’, waarvoor alle mogelijke stakeholders zijn 
bevraagd en de huidige werking is geëvalueerd, is afgerond. Hierin zijn ook de 
resultaten van de denkoefening met Tweeperenboom verwerkt. De vergadering is 
akkoord met de inzichten rond missie, visie en strategie om dit te bereiken.  
Ook de volgende fase van de ‘gegevensanalyse’ (SWOT) is inmiddels beëindigd. Uit de 
conclusies hiervan werden de volgende beleidsuitdagingen gedestilleerd: 

-BU1: Bepalen van de unieke positie van Sporta-federatie in het Vlaamse 
sportlandschap. 
-BU2: Uitbreiding van het aanbod voor de verschillende doelgroepen (clubs, 
multisporters, niet-gebonden sporters en kansengroepen).  
-BU3: Afstemmen van de dienstverlening op de specifieke behoeftes van de 
verschillende doelgroepen. 

  -BU4: Voeren van een gezond financieel beleid 
  -BU5: Efficiënte personeelsinzet 
  -BU6: samenwerkingsverbanden verstevigen 
  -BU7: communicatie intensifiëren. 
  -BU8: digitalisering optimaliseren. 
  -BU9: Goed Bestuur maximaliseren. 
 -Vergadering keurt unaniem de BU’s goed. Het doelstellingenkader wordt aanvaard. 
 
 

6. Mon Ventoux en Kom-op-tegen-kanker (KOTK) 
 
Vergadering is akkoord om de editie 2021op eigen houtje te organiseren volgens het 
bestaande Sporta-concept, weliswaar met uitbreiding van het aanbod (e-bike, gravel 
en wandeltocht). Ondertussen dient de samenwerking met KOTK (als fondswerver) te 
worden herbekeken met het oog op een partnership vanaf 2022. 
-Tevens vraagt de vergadering om -in kader van de Sporta-missie- innoverende acties 
te bedenken voor niet-georganiseerde sporters. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met eigenheid van Sporta (verbindend/bezielend/sensibiliserend). 

 
 

7. Code Goed Bestuur 
 

De principes worden belicht en zonder opmerkingen goedgekeurd. 
De werkzaamheden aan het Intern Reglement in kader van tuchtregeling en jurisdictie; 
inclusief gedragsregels vorderen goed. De vergadering is akkoord met de richting die 
werd bepaald. Verdere uitwerking wordt voorgelegd tijdens een volgende 
vergadering. 



 

  
 
  
 

Sporta-federatie vzw 
Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 
T. +32 3 286 58 60  - F. +32 3 286 58 09 
E. federatie@sporta.be - W. www.sporta.be/federatie 

 
 

 
 
Er werden geen belangenconflicten (gepercipieerde of daadwerkelijke) vastgesteld. 
 
 

8. Varia 
 
-Van Clé-sportcafé vindt op 20  november plaats in La Chapelle (Herentals) met als 
thema: “Sporten en het goede leven”. Gasten: Marc Vanden Bossche (sportfilosoof), 
Karel Van Eetvelt, Barbara Torfs, gebroeders Van Dijck (Tom (acteur), Hans (prof. 
Biologie) en Peter (sportkotter). Moderator: Chris Vandenabeele (VRT). 
 

 
9. Volgende vergadering 

  
Medio september – exacte datum volgt. (29/9/2020) 
 

 
 
 


